
LEELA JAPAN SPRING ART EXCLUSIVE วันที่ 10-15 เมษายน 2566



DAY1 ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

20.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท
ลีลาวดี – ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งความสุข

23.50 น. ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 642 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน
เจ้าหน้าที่จากการบินไทย

DAY2
07.30 น. เดินทาง...ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม บริเวณสนามบิน 



เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยเมนู ข้าวหน้าเทมปุระ
ร้านดังย่านวัดอาซากุซะ 

น าท่านสู่ อาซากุสะ ย่านที่มี “วัดเซนโซจิ” ซึ่งมี “ประตูคามินาริ” และ “ถนน
นากามิเสะ” เป็นศูนย์กลาง รายล้อมไปด้วยน  าและเป็นเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ประเพณีดั งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวริมแม่น  า , ล่องเรือริมแม่น  าด้วยเรือ
ส าราญ, เดินเล่นบนถนนเส้นเก่าแก่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านขายของฝากที่
จ าหน่ายสินค้าสไตล์ญี่ปุ่น แนะน าให้ลองแวะมาที่อาซากุสะ เพื่อสัมผัสกับ
ประเพณี ศิลปะ งานหัตถกรรมของญี่ปุ่น



จากนั นน าทา่นสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาด
ใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดา
แฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจกูุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี  ซึ่งเป็น

หนึ่งในสถานีที่คึกคกัทีสุ่ดในญี่ปุ่น

น าท่านสู่ สวนวัฒนธรรม วัด สวนสัตว์กว้างขวาง 
และดอกซากุระยามใบไม้ผลิ สวนอุเอโนะเป็นหนึ่งในห้าสวนสาธารณะที่เก่าแก่
ที่สุดในญี่ปุ่น ที่นี่มีชื่อเสียงจากสวนสัตว์อุเอโนะ พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ และวิวดอกซากุระ
สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ สวนสาธารณะเปิดให้เข้าชมในปีค.ศ. 1873 ภายใต้ชื่อทางการ
ว่าอุเอโนะอนชิโคเอ็น แปลว่า “สวนสาธารณะพระราชทานอุเอโนะ”



ค่่า  บริการอาหาร เสิร์ฟท่านด้วยเมนูขาปูยักษ์ ณ ภัตตาคารคานิโดราคุ 



ที่พัก
NIKKO DAIBA HOTEL

หรือเทียบเท่า

โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่ าคืนอนัแสนพเิศษ



DAY 3 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีหิมะปกคลุม
บนยอดเขาตลอดทั งปี.... น าท่านขึ นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5”

บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีอากาศเอื ออ านวย ) อิสระให้
ท่านบันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี พร้อมซึมซับบรรยากาศที่สดชื่น

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร YOKAN ด้วยเมนู หมูย่างหินภูเขาไฟ เมนูยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยวที่จะต้องมาลองลิ มชิมรสให้ได้ นับว่าเป็น
อาหารขึ นชื่อในแถบนี เคียงคู่ภูเขาไฟฟูจิ เนื อหมูหมักสูตรพิเศษจากทางร้าน น ามาย่างบนหินภูเขาไฟสีด าสนิท ทานคู่กับข้าวสวยญี่ปุ่น ร้อนๆ แกล้มผักสดและ
น  าจิ มสูตรเด็ด 



GOTEMBA PREMIUM OUTLET
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปที่ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียว
ประมาณ 90 นาที มีบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน 
และ ศูนย์อาหาร ร้านค้าต่างๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื อผ้าแฟชั่น 
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น



ที่พัก
FUJI MARRIOT LAKE YAMANAKA

ห้องพรีเมี่ยมพร้อมอ่างน ้าพุร้อนและวิวสวน
หรือเทียบเท่า

โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่ าคืนอนัแสนพเิศษ

ค่่า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก



MATSUMOTO CASTLE
ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาด าท่ีสร้างด้วยไม้
เก่าแก่ท่ีสุดบนดินแดนลูกพระอาทิตย์ และยังเป็นโบราณสถาน
แห่งชาติ สมบัติล  าค่าท่ีชาวญี่ ปุ่น หวงแหนยิ่ง หากมอง
ตั งแต่อยู่นอกปราสาทจะเห็นความงามท่ีตัดกันของสีระหว่าง
สีด าของตัวปราสาทและสีขาวของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้
ท่านได้ชมปราสาทมัตสึโมโต้ซึมซับบรรยากาศของวิถีขุนนาง
โบราณ

DAY 4 เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง เสิร์ฟท่านด้วย โซบะเซต ให้ท่านอ่ิมอร่อยไปกับเส้นโซบะ
นุ่มๆ และซุปหอมๆ รสเข้ม โซบะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดนากาโน่ 

การท าเส้นโซบะเรียกว่า “โซบะ อุจิ”



DAIO WASABI FARM

ให้ท่านได้สนุกสนานกับวิถีแห่งธรรมชาติ ด้วยการชมฟาร์มเพาะ
วาซาบิ ต้นวาซาบิอ่อนๆ ท่ีก าลังเติบโตในน  าใสสะอาดบริสุทธิ์ ท่ี
ละลายมาจากหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ท าให้วาซาบิท่ีได้มีคุณภาพดี
ท่ีสุดของญี่ปุ่น เป็นอีกหน่ึงจุดหมายการเดินทางดีๆ ท่ีนักเดินทาง
ต้องมาชมให้ได้ นอกจากนี ในฟาร์มยังมีสินค้าคุณภาพดีอีกมาย
มายให้ได้เลือกซื อเลือกชม เช่น ไอศกรีมวาซาบิรสชาติดี เส้นโซบะวา
ซาบิอร่อยๆ แกงกะหรี่วาซาบิท่ีเป็นเมนูโปรดของชาวญี่ปุ่น และไส้
กรอกวาซาบิ ฯลฯ

ค่่า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารด้วย เมนู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น



ที่พัก
MATSUMOTO KAGETSU

หรือเทียบเท่า
โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่ าคืนอนัแสนพเิศษ



DAY 5 เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดุจดั่งหลุดออกมาจากเทพนิยายแห่งความฝัน ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโกในปี 1995 จากตัวบ้านในลักษณะกัสโซ
สไตล์ หรือ ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าบ้านแบบกัสโชสึคุริ คือ หลังคาเป็นทรงพนมมือ เรียกได้ว่าเป็น
ไฮไลท์แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ติดอันดับสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในทุกฤดู

เที่ยง บริการอาหารท่านด้วยเนื้อฮดิะย่างบนใบโอบะ
พร้อมเครื่องเคียง (หากไม่ทานเนื้อ ทางบริษัทบริการ เนื้อหมู แทน)

ชิราคาวาโกะ Shirakawa-go เมืองมรดกโลก



จากนั นน าทา่นสู่ ... ทาคายามะ TAKAYAMA ดินแดนในอ้อมกอดแห่งขุนเขาในตอนเหนือของจังหวัดกิฟุ (Gifu)เป็นเมืองที่ยังคงบรรยากาศและสภาพ
บ้านเรือนของญี่ปุ่นในสมัยโบราณไว้ให้ได้เห็นอยู่ในปัจจบุัน นับจากที่ไดรั้บการจัดให้อยู่ในระดับสามดาวเคียงคู่กันกับเกียวโต (Kyoto) และนารา (Nara) 

โดยหนังสือน าเที่ยวชื่อดังระดับโลกดินแดนแห่งนี กไ็ดต้้อนรับการมาเยือนของนักทอ่งเที่ยวต่างชาติเป็นจ านวนมาก และเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว  
ส าคัญ ๆ ของที่นี่มักจะรวมตัวกันอยู่ในตัวเมือง แค่การเดินเล่นเที่ยวชมก็สร้างความสนุกสนานได้ไมน่้อย

TAKAYAMA



แล้วน่าท่านออกเดินทางเข้าเมืองนาโกย่า .. เมืองดัง ศูนย์กลางของภูมิภาค
ที่มีพร้อมให้เราชมทั งความทั งสมยัและความดั งเดิมของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ตามด้วยอาหารจานเด็ดน่าลอง และช้อปปิ้งให้สะใจไปกับแหล่งช้อปมากมาย ที่
พลาดแล้วอาจมีเสียดายเลยทีเดียว และพาท่านช้อปปิ้ง ณ คาซาเอะ เต็มไป

ด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก เรียงรายทั้ง 2 ฟากฝั่งถนน ให้ท่านเลือกซื้อ
อย่างจุใจ ทั้ง H&M GAP ZARA ฯลฯ



1 ใน 3 สุดยอดเนื อของญี่ปุ่น คือ เนื อฮิดะ เนื อมัตซึซากะและเนื อโกเบ 
จากวัวพันธุ์ดีสายพันธุ์ “วากิว” ที่เลี ยงด้วยเบียร์และมีวิธีการนวดเนื อ 
ท าให้ไขมันแทรกเข้าไปในเนื อ ลักษณะคล้าย เนื อโทโร่ของปลาทูน่าใหญ่ 
เสิร์ฟเคียงข้างไวน์แดงกลิ่นละมุนเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบเป็นอีกหนึ่ง
ความพิเศษที่ต้องจดจ า …(หากไม่ทานเนื้อ ขอรับรองท่านด้วย เมนูซีฟู้ด)

ค่ า บริการท่านด้วย เนื้อโกเบ

ที่พัก MARRIOTT NAGOYA หรือเทียบเท่า
โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่ าคืนอนัแสนพเิศษ



น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND 
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 645

11.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ สวัสดิภาพ 

15.45 น.

DAY
1

DAY 6
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
เนื่องจากสภาพอากาศ  เวลา และสายการบิน  ทั งนี เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

158,900.-
154,900.-
150,900.-
146,900.-
21,500.-
44,000.-

156,900.-
152,900.-
148,900.-
144,900.-
21,500.-
44,000.-

157,900.-
153,900.-
149,900.-
145,900.-
21,500.-
44,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเด่ียวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

1569
1529
1489
1449
2150
440

1569
1529
1489
1449
2150
440

อัตราค่าบริการ ส่าหรับผู้เดินทาง 10 ท่านออกเดินทาง 

- **ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต่่ากว่า 10 ท่าน**
- ** กรณีออกเดินทาง ไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เพิ่มค่าบริการท่านละ 15,000 บาท



อัตรานี้รวม
•ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง
•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบุ
•ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
•ค่าท าหนังสือเดินทาง
•ค่าน  าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช่าระเงิน
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด
- ช าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ่า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ่าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเปน็ทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทา้งาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การทอ่งเทีย่ว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีต่อ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาข้อสรปุรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านที่ตอ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต่า้กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุ
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเ่ปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่า้กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงนิคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋
เครื่องบินเท่านั น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั นๆ 
หากท่านผู้เดินทางซื อต๋ัวหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ
การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ   ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั งนี เพื่อค้านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่าน
สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต้าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมูค่ณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ
ต้าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเ่ช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช้าระมดัจา้แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้
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